
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Π.Τ.  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση   : Ζαφείρης Βασίλειος
                            Εξαμίλια Κορινθίας
Ταχ. Κώδικας   : 20100
Πληροφορίες    :  Ζαφείρης Βασίλειος
                            Τσαρμπού Χάρις
Τηλέφωνο   :  2741036051 
E-mail   :  ptkorinthias@psf.org.gr 
Website             :  psf.org.gr/pt-korinthias

 
  Κόρινθος :   17/10/2017
  Αρ. Πρωτ. : 53/2017

ΠΡΟΣ: Μέλη Π.Τ

Θέμα : “Απολογισμός δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας”

Το Περιφ. Τμήμα Κορινθίας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ολοκλήρωσε με επιτυχία τον
κύκλο δράσεων που αποφάσισε στα πλάισια της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας (8/9) και της
Ημέρας Μυοσκελετικής Υγείας (30/9). 

Στις  23/9  στο  περίπτερο  του  συλλόγου  οι  συνάδελφοι  μίλησαν  με  τον  κόσμο  για  τα  οφέλη  της
φυσικοθεραπείας και τις εφαρμογές της σε μεγάλο εύρος παθήσεων, μοιράζοντας το αντίστοιχο υλικό
ενημέρωσης. 

Παράλληλα μέσω του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ που κυκλοφορήσαμε καλέσαμε ηλικιωμένους
για να αξιολογηθούν για τον κίνδυνο πτώσεων και την πρόληψή τους, δωρεάν όλη την εβδομάδα από
25/9-29/9 στα ιδιωτικά και δημόσια φυσικοθεραπευτήρια του νομού. 

Κλείνοντας  τις  δραστηριότητες  του  συλλόγου,  πραγματοποιήθηκε  την  Κυριακή  1/10  ημερίδα  στο
Δημαρχείο  Κορίνθου  με  θέμα  “Μυοσκελετικοί  τραυματισμοί  σχετιζόμενοι  με  το  χώρο  εργασίας”.
Συνδιοργανωτές στην ημερίδα ήταν και ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Ελληνικό Ινστιτούτο
Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). Τόσο οι ομιλίες αλλά και η συζήτηση με το κοινό μπόρεσαν
να  αναδείξουν  πολλές  πτυχές  του  θέματος  αλλά  και  να  μεταφερθεί  εμπειρία  από  τις  πρακτικές  σε
εργασιακούς χώρους.  Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση της ομιλήτριας  από το ΕΛΙΝΥΑΕ
καθώς ανέδειξε και την χρησιμότητα και προσφορά του Ινστιτούτου για την εξασφάλιση της ασφάλειας
των εργαζομένων αλλά και τις μεθοδεύσεις που γίνονται ώστε να περικοπεί η χρηματοδοτηση και να
κλείσει το τμήμα Τριπόλεως καθώς και άλλα 4 περιφερειακά τμήματα.  Για το θέμα της ημερίδας υπήρξε
αρκετό  ενδιαφέρον  ώστε  να  υπάρξει  ζήτηση  για  επανάληψη  της  ημερίδας  σε  ακόμα  πιο  καλά
οργανωμένη βάση.

Θα  θέλαμε  όμως  να  σταθούμε  στην  περιορισμένη  συμμετοχή  των  συναδέλφων  στις  δράσεις  του
συλλόγου, γεγονός που μας προβληματίζει. Ετυμολογικά αν το δει κανείς, η λέξη σύλλογος θα πρέπει να
εκφράζει τη συλλογικότητα και όχι μόνο τη δράση της Διοικούσας Επιτροπής. Επίσης παρότι η ημερίδα
είχε κάποια συμμετοχή,  δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε. Παρότι  είχε βγεί  δελτίο τύπου με αφίσα που
κυκλοφόρησε στα μέσα και  στο  διαδίκτυο,  καλέσαμε  σωματεία,  επισκεφθήκαμε  εργασιακούς χώρους
δίνοντας προσκλήσεις, δεν υπήρξε ανάλογο αποτέλεσμα. Σ’αυτά τα δύο σημεία θα προσπαθήσουμε και
εμείς σαν Δ.Ε. να βελτιωθούμε για την πορεία μας στο μέλλον.



Για τη Δ.Ε του Π.Τ Κορινθίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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